VERÐSKRÁ RATIO HF.

Verð án VSK
Lykli ekki skilað eða hann orðið fyrir skemmdum:

50.000 kr.

Þrifagjald sé leigumun skilað óhreinum:

20.000 kr.

Þrifagjald sé leigumun skilað með merkingum:

50.000 kr.

Þjónustugjald til viðbótar við kostnað vegna eldsneytis ef
leigumun er ekki skilað með fullum tanki:

5.000 kr.

Kostnaður vegna breytinga á skráningarmerkjum:

15.000 kr.

Kostnaður vegna fylgihluta, t.d. varadekk, bílstólar, þakbogar og fleira:

Verðskrá söluaðila fyrir
fylgihlut

Kostnaður vegna viðgerða á lakki, undirvangi, stuðururm
ljósabúnaði, innanrými eða vegna annarra skemmda:

Verðskrá viðurkennds
verkstæðis

Daggjald sé leigumun ekki skilað á réttum tíma:

Mánaðarleiga leigumuns
/ 10

Úr leiguskilmálum Ratio hf.:
* Vélknúnir leigumunir eru afhentir með fullum tanki af eldsneyti og skal skilað þannig til baka. Að öðrum
kosti áskilur Ratio hf. sér rétt til þess að krefja leigutaka um kostnað við áfyllingu samkvæmt verðskrá.
* Leigutaki skal skila hinu leigða ásamt öllum fylgihlutum (þ.m.t. hjólbörðum og bílstólum), í sama
ásigkomulagi og það var við móttöku að undanskildu eðlilegu sliti vegna notkunar. Leigutaki samþykkir að
greiða samkvæmt verðskrá leigusala fyrir einstaka fylgihluti sem ekki fylgja við skil.
* Skili leigutaki leigumun ekki þegar að samningstími rennur út er leigusala heimilt að innheimta daggjöld
samkvæmt verðskrá eða endurheimta hið leigða með öðrum leiðum á kostnað leigutaka, þ.m.t. sérstakar
tryggingar vegna flutningsins og flutningsgjöld.

Úr bæklingnum "Eðlilegt slit á ökutækjum":
Það er góð regla að ganga vel um ökutækið á leigutíma til að minnka líkur á óeðlilegu sliti og útgjöldum í
lok leigutíma. Leigutaki ætti að skoða ökutækið vandlega áður en það fer í ástandsskoðun, þannig er
hægt að bregðast við í tíma ef eitthvað er í ólagi. Vænlegast er að skoða ökutæki sem er hreint og þurrt
og í dagsbirtu. Það er ekki nóg að skoða eingöngu lakkaða fleti ökutækisins heldur einnig stuðara, þak,
ljósbúnað, glugga og lista á neðanverðu ökutækinu. Einnig er vert að athuga hvort einhver viðvörunarljós
í mælaborði loga. Tjón vegna áreksturs á ekki að vera sjáanlegt við skil. Í öllum tilvikum skal viðgerð hafa
átt sér stað. Hafi bifreið verið merkt að hluta eða í heild af leigutaka hans skulu þær merkingar fjarlægðar
fyrir ástandsskoðun og skil.
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